
1 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
«ΔΕΛΜΟΥΖΕΙΟ» 

goneis2gymilioupolis@gmail.com 

19.5.2015 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ MAΪΟΥ 
Και στο blog του Συλλόγου: goneis2gymilioupolis.blogspot.gr 

 
Αγαπητοί γονείς, 

Καθώς διανύουμε τον τελευταίο μήνα της φετινής σχολικής χρονιάς που είναι και ο μήνας των 

εξετάσεων ευχόμαστε  σε όλους τους μαθητές καλό διάβασμα και καλή επιτυχία.  

Επιπλέον θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα θέματα : 

1. ΦΥΛΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Τη Δευτέρα  18  Μαΐου  τοποθετήθηκε στο σχολείο μας σχολικός φύλακας με ωράριο 

εργασίας 14:00 – 22:00. Χαιρετίζουμε με ανακούφιση αυτή τη θετική εξέλιξη και ευχόμαστε 

να είναι καλορίζικος.  

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

Μετά από τα εντοπισμένα προβλήματα λειτουργίας του κυλικείου κατά τη διάρκεια της 

φετινής χρονιάς, και καθώς έληξε η σύμβαση μίσθωσης του εντός Μαΐου, ο Δήμος 

προγραμματίζει να προκηρύξει τη δημοπράτηση εντός Ιουνίου. Ευχόμαστε η επόμενη 

σχολική χρονιά να είναι διατροφικά πιο υγιεινή. 

3. ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Από το Φεβρουάριο έως και  σήμερα είναι σε εξέλιξη σημειακές επεμβάσεις που 

εκτελούνται από συνεργεία του Δήμου και αφορούν επιμέρους προβληματικά ζητήματα του 

κτηρίου όπως  ηλεκτρολογικά, W.C., εξωτερικά στηθαία, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται και 

άλλες παράλληλες ενέργειες. Ειδικότερα: 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

Μετά το Πάσχα, έχει ξεκινήσει μία συστηματική επικοινωνία με το Δήμο προκειμένου να 

προγραμματιστεί το βάψιμο των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων του σχολείου αμέσως  

μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Στην παρούσα φάση έχει συσταθεί μία ομάδα 

εργασίας από τρεις εθελοντές γονείς, προκειμένου να φτιαχτεί η πρόταση χρωματικής 

αναβάθμισης. Έχουν ήδη αποτυπωθεί όλοι οι εσωτερικοί χώροι και έχουν φωτογραφηθεί 

ώστε να υποβληθεί στο Δήμο μία πλήρης έκθεση. Παράλληλα, έχουμε ενημερώσει  το 

Δ/ντη και το σύλλογο διδασκόντων σχετικά με την πρωτοβουλία μας αυτή. 

 Όποιος/α  από τους γονείς θέλει και ενδιαφέρεται να μετέχει είναι ιδιαίτερα 

ευπρόσδεκτος..... Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συνολικής πρότασης είναι σε 2 

εβδομάδες. Επιπλέον, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες βαψίματος ο σύλλογος θα έχει 

ενεργό ρόλο στην επίβλεψη και ίσως απαιτηθούν κάποιες υποστηρικτικές εργασίες (π.χ 

ξυλουργικές κ.α.). Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε με οποιονδήποτε τρόπο 

βοήθεια, είστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι....  

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο σχολείο (τηλ.: 210 9959051) ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: goneis2gymilioupolis@gmail.com ). 
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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ – GRAFFITI 

Ξεκινήσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα χρωματισμού των εξωτερικών όψεων του Σχολείου,  

σε συνεργασία με τη Δ/νση,  το 15μελές και ομάδα μαθητών οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε graffiti. Προτάθηκαν θέματα και σημεία παρέμβασης, και μετά 

από συζήτηση τόσο με την ομάδα “των μικρών γκραφιτάδων” όσο και με τα παιδιά του 

σχολείου ξεκίνησε “το πείραμα” στα χαμηλά τμήματα δύο τοίχων. Κύριος στόχος μας 

είναι: 

 Να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν το σχολείο 
τους αλλάζοντας με δικές τους πρωτοβουλίες τις “ενοχλητικές / δυσάρεστες 
πλευρές του”. 

 Να εμπλέξουμε τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου αλλά και τα παιδιά της γειτονιάς 
του σχολείου, που επισκέπτονται τους χώρους μετά τη λήξη λειτουργίας του, σε 
ενεργητικές καλές πρακτικές που θα βελτιώνουν την εξωτερική του εικόνα. 

Επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα όλη την επόμενη χρονιά με τη 
συμμετοχή περισσότερων ομάδων / μαθητών διευρύνοντας τις παρεμβάσεις σε 
περισσότερους χώρους. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά θέλουν και μπορούν να ενεργήσουν 
θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. 

Ευχαριστούμε το Δ/ντη του σχολείου μας και το σύλλογο διδασκόντων για την θετική 
ανταπόκρισή του στην πρωτοβουλία αυτή καθώς και το 15μελές που μας έφερε σε 
επαφή με τους καλλιτέχνες. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους Απόστολο, Έκτορα και τις 
ομάδες του που αποδέχτηκαν το κάλεσμα μας και ανταποκρίθηκαν με τα σπρέι τους και 
την καλή τους διάθεση στην πρωτοβουλία. (Φωτογραφίες στο blog μας:  
http://goneis2gymilioupolis.blogspot.gr/2015/05/graffiti.html ) 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ /ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΧΡΟΝΙΑ 

Βιβλιοθήκη: Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την διευρυμένη λειτουργία της Βιβλιοθήκης 

του Σχολείου 2 ημέρες την εβδομάδα, αλλά δεν καταφέραμε να ξεκινήσουμε εγκαίρως. 

Ελπίζουμε του χρόνου με την εθελοντική υποστήριξη των μελών του Συλλόγου. 

Θεατρικό / καλλιτεχνικό  εργαστήρι και άλλα πολιτιστικά: Κατά τη διάρκεια της φετινής 

χρονιάς δεν υπήρχε ο χρόνος για τον σωστό προγραμματισμό τέτοιων παράλληλων 

δράσεων. Πρόθεσή μας για την επόμενη σχολική χρονιά είναι να προγραμματίσουμε 

έγκαιρα, σε συνεργασία με  το σύλλογο διδασκόντων και τη Δ/νση, δράσεις που θα 

υποστηρίζονται από το Σχολείο και θα διευρύνουν τους ορίζοντες των παιδιών. Είμαστε 

ανοικτοί σε ιδέες και προτάσεις και από εσάς προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα 

πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και στις ανάγκες των μαθητών του 2ου 

Γυμνασίου.  

Ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι και ιδιαίτερα στους μαθητές και τους γονείς της Γ΄ τάξης Γυμνασίου: 

 Καλή Αποφοίτηση 

 

Για Το  Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης 

http://goneis2gymilioupolis.blogspot.gr/2015/05/graffiti.html

